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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia s účinnosťou od 31. decembra 2015.
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Dôvodová

správa

A. Všeobecná časť
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len „nariadenie“) sa predkladá ako iniciatívny návrh.
Navrhované zmeny sú zamerané najmä na:
1. Vyčlenenie prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len
„malý zdroj“), na ktorých sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 6 ods. 4
zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 401/1998 Z. z.“) a rozšírenia okruhu
prevádzkovateľov malých zdrojov, ktorí sú vyčlenení z poplatkovej povinnosti:
Podľa platného nariadenia oznamovacia povinnosť podľa § 6 ods. 4 zákona
č. 401/1998 Z. z. sa vzťahuje na všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov, t.j. na právnické
osoby a fyzické osoby- podnikateľov, ktoré prevádzkujú malý zdroj, pričom poplatková
povinnosť podľa § 1 ods. 1 v spojení s § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. sa nevzťahuje na:
•

prevádzkovateľov malého zdroja, ktorých výška ročného poplatku je menej ako 5,00
eur, t.j. tých prevádzkovateľov, ktorých ročná spotreba paliva je nižšia ako zakladaná
spotreba paliva uvedená v ustanovení § 4 platného nariadenia,

•

zariadenia sociálnej služby, základné školy, materské školy a školské zariadenia,
základné umelecké školy a centrá voľného času, ktorých zriaďovateľom je mestská
časť alebo hlavné mesto.

Na základe dvojročnej praxe je možné konštatovať, že spracovanie oznámení údajov
o malých zdrojoch je administratívne náročné na pracovný čas minimálne dvoch
zamestnancov a tiež na finančné prostriedky; prevádzkovateľom sú vydané rozhodnutia
o výške vypočítaného poplatku a tiež osobitné vyrozumenia, že platobná povinnosť im
nevznikla. Z tohto dôvodu považujeme za potrebné, čo najviac obmedziť administratívu
spojenú s vypracovávaním a zasielaním vyrozumení o nulových poplatkoch a zamerať sa na
vyhľadávanie a sankcionovanie tých prevádzkovateľov malých zdrojov, ktorí si nesplnili
oznamovaciu a platobnú povinnosť.
Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. obec môže upraviť všeobecne záväzným
nariadením náležitosti oznámenia podľa odseku 4 a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku
prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
ktorým poplatok nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na
ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje ustanovenie odseku 4.
Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. prevádzkovateľ malého zdroja je povinný
oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia
spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na
zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok,
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najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín
malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
Z vyššie uvedeného dôvodu v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 sa navrhuje
vyčleniť z oznamovacej povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov, ktorých ročná
spotreba paliva je nižšia ako zakladaná spotreba paliva uvedená v ustanovení § 3 ods. 3
písm. d) až f) platného nariadenia, t.j. spotreba zemného plynu je nižšia ako 25 000 m³,
spotreba nafty je nižšia ako 3,0 t a spotreba propán-butánu je nižšia ako 10 t.
Oznamovacia povinnosť u ostatných prevádzkovateľov malých zdrojov, ktorí spaľujú
palivá s vyšším množstvom znečisťujúcej látky a emisií, napr. hnedé uhlie, vykurovací olej
ostáva nezmenená, aj v prípade keď im poplatková povinnosť nevznikne.
Navrhuje sa rozšíriť vyčlenenie z poplatkovej povinnosti prevádzkovateľov malých
zdrojov, ktorými sú školské a sociálne zariadenia, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na území hlavného mesta, ktorých zriaďovateľom okrem hlavného mesta
a mestskej časti, je aj vyšší územný celok (Bratislavský samosprávny kraj). Zároveň na týchto
prevádzkovateľov malých zdrojov sa nebude vzťahovať ani oznamovacia povinnosť.
2. Zmena údajov potrebných na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok
vypustených do ovzdušia:
V prílohe k nariadeniu, ktoré obsahuje vzor oznámenia údajov potrebných pre určenie
výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia, sa navrhujú doplniť náležitosti oznámenia.
3. Ostatné úpravy:
Navrhujú sa zmeny, ktoré vychádzajú z platných právnych predpisov.
Informácia k procesnému postupu schvaľovania návrhu nariadenia:
V súlade s Pravidlami pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne
záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 a 2
(ďalej len „Pravidlá“) a v súlade s rozhodnutím č. 6/2013 primátora hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o príprave, schvaľovaní a vydávaní všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných predpisov bol návrh nariadenia predložený ako samostatný
materiál na rokovanie PPP dňa 11.08.2015 a po pripomienkovom konaní oddelení magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy 22.09.2015.
Návrh nariadenia bol prerokovaný v gestorskej komisií územného a strategického
plánovania, životného prostredia a výstavby dňa 23.09.2015 a v komisií finančnej stratégie
pre správu a podnikanie s majetkom mesta dňa 05.10.2015, ktoré zobrali materiál na vedomie
a odporučili Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh nariadenia
schváliť.
Návrh nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta SR Bratislavy a
zverejnený na stránke www.bratislava.sk v dňoch od 22 .októbra 2015 do 31.októbra 2015,
počas ktorých si fyzické osoby a právnické osoby mohli v súlade s § 6 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia.
V uvedenej zákonnej lehote neboli verejnosťou uplatnené žiadne pripomienky
k návrhu nariadenia.
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Gestorská komisia - komisia územného a strategického plánovania, životného
prostredia a výstavby bola o vyhodnotení pripomienok fyzických osôb a právnických osôb
k návrhu nariadenia informovaná dňa 04.11.2015.
Listom zo dňa 05.10.2015 primátor hlavného mesta požiadal v súlade s § 5 ods. 1
Pravidiel o zaujatie stanoviska miestnych zastupiteľstiev mestských častí k priloženému
návrhu nariadenia.
Podľa § 5 ods. 1 Pravidiel stanovisko miestneho zastupiteľstva je potrebné zaslať
v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, ak v uvedenej lehote nie je
oznámené stanovisko miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo
k predloženému návrhu pripomienky nemá.
Vyhodnotenie pripomienok mestských častí je súčasťou predloženého materiálu.
Návrh nariadenia bol prerokovaný v Mestskej rade dňa 26.11.2015, ktorá uznesením
č. 204/2015 zo dňa 26. 11. 2015 odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy schváliť návrh preloženého nariadenia.
Predložený návrh nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta SR
Bratislavy a zverejnený na stránke www.bratislava.sk najmenej 15 dní pred rokovaním
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 6 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
B. Osobitná časť
K bodu 1
Upravuje sa odkaz na platnú vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
K bodu 2
V § 2 v odseku 2 sa vyčleňujú prevádzkovatelia malých zdrojov z oznamovacej
povinnosti v zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z.
K bodu 3
V § 2 sa mení odsek 3 tak, že z poplatkovej povinnosti sa vyčleňujú prevádzkovatelia
malých zdrojov, ktorými sú školy, školské zariadenia, zariadenia poskytujúce sociálne služby
a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorých zriaďovateľom je
okrem hlavného mesta a mestskej časti aj Bratislavský samosprávny kraj.
Následne sa upravuje aj odkaz na ustanovenia § 6 a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
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K bodu 4
V § 3 ods. 6 sa v písmene b) upresňujú zariadenia, v ktorých sa skladuje, zbiera alebo
zhromažďuje odpad, a ktoré patria do kategórie malých zdrojov.
K bodu 5
V § 4 odseku 1 sa zosúlaďuje úprava so zákonom č. 401/1998 Z. z. v spojení
s ust. § 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
podľa ktorého, o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických
a právnických osôb rozhoduje pri prenesenom výkone štátnej správy obec.
K bodu 6 až 8
V prílohe k nariadeniu sa v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. dopĺňajú
náležitosti oznámenia, a to vo všeobecnej časti o údaj o počte prevádzkových hodín malého
zdroja a v osobitných náležitostiach malých zdrojov o údaje týkajúce sa zariadení na
znižovanie emisií.
K čl. II
Ustanovením sa splnomocňuje primátor na vydanie VZN č. 4/2013 v úplnom znení.
K čl. III
Navrhuje sa účinnosť dňom 31. decembra 2015.
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/N á v r h/
Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. ............/2015
z ...................... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. a § 6 ods. 5 zákona
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa uznieslo:
Čl. I
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.“.
2. V § 2 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Povinnosť oznamovať údaje podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
a) prevádzkovateľa malého zdroja podľa § 1 ods. 2 písm. a) prvého bodu, ktorý ročne
spáli menej paliva ako je uvedené v § 3 ods. 3 písm. d) až f) tohto nariadenia,
b) prevádzkovateľa malého zdroja uvedeného v odseku 3.“
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
3. V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého zdroja, ktorým je:
a) škola a školské zariadenie 6a), ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, mestská časť
hlavného mesta alebo Bratislavský samosprávny kraj,
b) zariadenie poskytujúce sociálne služby 6b) a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately 6c), ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, mestská časť
hlavného mesta alebo Bratislavský samosprávny kraj.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a) a 6b) znejú:
„6a) § 6 a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6b) zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov.
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6c) zákon č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej kuratele detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4. V § 3 ods. 6 písmeno b) znie:
„b) 10 t odpadov a zachytených exhalátov v zariadeniach podľa osobitného predpisu 9a)
alebo“
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„Napríklad § 97 ods. 1 písm. i) a t) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z.“.
5. V § 4 ods. 1 slová „primátor hlavného mesta“ sa nahrádzajú slovami „hlavné mesto“.
6. V prílohe nariadenia v tabuľke I v druhom stĺpci za slovo „prevádzky“ sa vkladajú slová
„Počet prevádzkových hodín:“.
7. V prílohe nariadenia tabuľka II písmeno B znie:
„Skutočná kapacita výroby (kg/h, t/rok, hl/rok), skutočná spotreba organických rozpúšťadiel
( t/rok), skutočné množstvo spracovaného dreva (m3/rok):
Spotreba základných surovín (t/rok) s uvedením % množstva prchavých organických
látok, tuhých a iných znečisťujúcich látok:
Zariadenie na znižovanie emisií:
Odlučovacie zariadenie :

áno

nie

Druh odlučovača:
Účinnosť odlučovania (%):
Druh znečisťujúcich látok :
Hmotnostný tok znečisťujúcich látok (kg/rok):
Spôsob zistenia emisií znečisťujúcich látok (meranie, bilančný výpočet):“
8. V prílohe nariadenia tabuľka II písmeno C znie:
„Druh a množstvo manipulovanej, skladovanej látky (t/rok), skutočný ročný obrat v m3,
veľkosť manipulačnej plochy (m2):
Druh a hmotnostný tok znečisťujúcich látok (kg/rok):
Zariadenie na znižovanie emisií:
Odlučovacie zariadenie :

áno

Druh odlučovača:
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nie

Účinnosť odlučovania (%):
Spôsob plnenia podzemných nádrží a plnenia palivových nádrží automobilov:“

Čl. II
Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby
vyhlásil úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto všeobecne záväzným
nariadením.

Čl. III
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 31.decembra 2015.

Ivo Nesrovnal
primátor
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Uznesenie

Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 23.9.2015
A. berie na vedomie
Predložený materiál „ Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom
znečistenia ovzdušia“
B. po prerokovaní predloženého návrhu materiál odporúča Mestského zastupiteľstvu
hlavného mesta SR Bratislavy schváliť

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh
prítomní: 10 za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
Za správnosť opisu: RNDr. Anna Calpašová, v.r.
V Bratislave, dňa 23.9.2015
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Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
MsZ konaného dňa 5.10.2015
k bodu 1 :
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SB Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
A. berie na vedomie predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR
Bratislavy č. 4/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia
B. po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MsZ schváliť návrh všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (VZN), ktorým sa
mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 4 2013 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malým drojom znečisťovania ovzdušia
Hlasovanie:
prítomní: 12, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 4

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 5.10.2015
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Uznesenie

Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského
zastupiteľstva hlavného m sta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 4.11.2015
berie na vedomie
informáciu o výsledku pripomienkového konania verejnosti návrhu všeobecne záväzného
nariadenia hlavné o mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

Komisia hlasovaním odsúhlasila predloženú informáciu
prítomní: 9 za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu: RNDr. Anna Calpašová, v.r.
V Bratislave, dňa 4.11.2015
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I n f o r m á c i a o v ý s l e d k u p r i p o m i e n k o v é ho k o n a n i a
I.
Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) návrh nariadenia, o ktorom má rokovať
obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní
pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní
aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom
v obci obvyklým.
Podľa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia
začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické
osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne
do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text
alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného
textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí
navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Podľa § 6 ods. 6 zákona o obecnom zriadení vyhodnotenie pripomienok uskutoční
navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný
obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa
vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
Podľa § 6 ods. 6 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne
záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 30.09.2004
v znení dodatku č. 2 zo dňa 01.06.2011 po uplynutí desaťdňovej lehoty spracovateľ
s gestorskou komisiou písomne vyhodnotí pripomienky.
II.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej Bratislavy,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia bol vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta SR Bratislavy
a zverejnený na stránke www.bratislava.sk v dňoch od 22. októbra 2015 do 31. októbra 2015,
počas ktorých si fyzické osoby a právnické osoby mohli uplatniť pripomienku k návrhu
nariadenia.
V uvedenej zákonnej lehote neboli verejnosťou uplatnené žiadne pripomienky k návrhu
nariadenia.
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
kód uzn.: 1.2
8.1.2

Uznesenie č. 204 /2015
zo dňa 26. 11. 2015
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom znečisťovania ovzdušia.
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Vyhodnotenie pripomienok mestských častí Bratislavy k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Por.
č.
1
2
3
4

Mestská časť

Pripomienky
bez pripomienok
bez pripomienok
bez pripomienok
bez pripomienok

5

Staré Mesto
Ružinov
Vrakuňa
Podunajské
Biskupice
Nové Mesto

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Rača
Vajnory
Karlova Ves
Dúbravka
Lamač
Devín
Devínska Nová Ves
Záhorská Bystrica
Petržalka
Jarovce
Rusovce
Čunovo

Vyhodnotenie

Navrhuje rozdeliť výnos poplatku medzi hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislavu a mestské časti hlavného
mesta z každého rozhodnutia o určení výšky poplatku za
znečisťovanie ovzdušia v pomere 65% hlavné mesto a 35%
mestská časť.
bez pripomienok
bez pripomienok
bez pripomienok
bez pripomienok
bez pripomienok
bez pripomienok
bez pripomienok
bez pripomienok
bez pripomienok
bez pripomienok
bez pripomienok
bez pripomienok
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Záver

Podľa čl. 68 ods. 3 Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy hlavné mesto vykonáva kompetencie
v oblasti ochrany ovzdušia podľa zákona
neakceptované
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a čl. 56 ods. 2
štatútu je hlavné mesto príjemcom poplatku za
znečisťovanie ovzdušia.

